
PEREGRINAÇÃO ANUAL AO  

SANTUÁRIO DO MENINO JESUS DE PRAGA 
 

No próximo Domingo 02 de Junho, em 

Avessadas, o Santuário do Menino 

Jesus de Praga receberá a 34ª 

Peregrinação Anual. Faça a sua 

inscrição na portaria da igreja. 

 

CONCERTO SOLIDÁRIO 
 

No passado Sábado, dia 11 de Maio, realizou-se no 

auditório do Centro Pastoral (Rua do Marechal 

Saldanha) um concerto solidário para apoiar a 

Missão Namaacha, apadrinhada pela Catequese 

Stella Maris. A generosidade das cerca de 80 

pessoas que participaram neste concerto rendeu 

311 euros. 
 

NOVO BISPO DE VILA REAL 
 

O Papa Francisco nomeou o actual bispo auxiliar do 

Porto, D. António Augusto Azevedo, bispo da 

Diocese de Vila Real. Na saudação dirigida aos 

novos diocesanos, D. António Augusto Azevedo 

considera “uma grande honra” e “motivo de 

alegria” ser bispo das gentes de Trás-os-Montes e 

Alto Douro por quem tem “admiração pelo 

carácter e a cultura”. O novo bispo das gentes de 

Trás-os-Montes e Alto Douro diz que chega à 

diocese “com total disponibilidade” para caminhar 

e construir em conjunto “uma Igreja que responda 

aos grandes, difíceis, mas belos desafios” da 

actualidade. 

 

 

APRENDER A AMAR 

COM SANTA TERESINHA 
 

«Quando Jesus deu aos Apóstolos um 

mandamento novo, o seu mandamento, como diz 

mais adiante, não fala já de amar o próximo como 

a si mesmo, mas de o amar como Ele, Jesus, o 

amou, como o amará até à consumação dos 

séculos... Ah, Senhor! eu sei que não mandais nada 

que seja impossível, conheceis melhor do que eu a 

minha fraqueza, a minha imperfeição, sabeis bem 

que nunca poderia amar as minhas Irmãs como Vós 

as amais, se Vós mesmo, ó meu Jesus, não as 

amásseis também em mim. Foi porque me queríeis 

conceder esta graça que ditastes um mandamento 

novo. – Oh! como gosto dele, já que me dá a 

certeza de que a vossa vontade é amardes em mim 

todos aqueles a quem me mandais amar!... Sim, eu 

sinto que quando sou caridosa, é só Jesus que age 

em mim; quanto mais estiver unida a Ele, tanto 

mais amo também as minhas Irmãs». 
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O que é o amor? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns 

aos outros. Amar, na lógica do Evangelho, não é 

uma obrigação, mas uma necessidade para viver, 

como respirar. O Evangelho acrescenta uma 

palavra particular: amai-vos uns aos outros. Numa 

relação de comunhão, num face a face, tu a tu. Na 

reciprocidade: amor dado e recebido; a felicidade 

desta vida pesa-se no dar e receber amor. Mas a 

novidade evangélica não se reduz somente a isso. 

Jesus acrescenta o segredo da diferença cristã: 

como Eu vos amei, amai-vos também uns aos 

outros. O específico do cristão não é amar, isso 

fazem-no já muitos, de muitos modos, sob todos os 

céus. Mas amar como Jesus. Jesus ama primeiro, 

ama em perda, ama sem contar. Veio como 

narrativa inédita da ternura do Pai. 
 

Ermes Ronchi 

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 

 
 
 
 
LEITURA I           Actos 14, 21b-27 
 

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito 
com eles» 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a 
Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos 
discípulos e exortavam-nos a permanecerem 
firmes na fé, «porque – diziam eles – temos de 
sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino 
de Deus». Estabeleceram anciãos em cada Igreja, 
depois de terem feito orações acompanhadas de 
jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem 
tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e 
chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra 
em Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram 
para Antioquia, de onde tinham partido, confiados 
na graça de Deus, para a obra que acabavam de 
realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram 
tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos 
gentios a porta da fé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL              Sl 144, 8-13ab 
 

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei. 
 
O Senhor é clemente e compassivo,  
paciente e cheio de bondade.  
O Senhor é bom para com todos  
e a sua misericórdia se estende a todas as 
criaturas. 
 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas  
e bendigam-Vos os vossos fiéis.  
Proclamem a glória do vosso reino  
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 
 

Para darem a conhecer aos homens o vosso poder,  

a glória e o esplendor do vosso reino.  
O vosso reino é um reino eterno,  
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. 

 
LEITURA II        Ap 21, 1-5a 
 

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos» 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque 
o primeiro céu e a primeira terra tinham 
desaparecido e o mar já não existia. Vi também a 
cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Céu, 
da presença de Deus, bela como noiva adornada 
para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que 
dizia: «Eis a morada de Deus com os homens. Deus 
habitará com os homens: eles serão o seu povo e o 
próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele 
enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; nunca 
mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem 
dor, porque o mundo antigo desapareceu». Disse 
então Aquele que estava sentado no trono: «Vou 
renovar todas as coisas». 

 
EVANGELHO      Jo 13, 31-33a.34-35 
 

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis 
uns aos outros» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São João 
 

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do 
homem e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi 
glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si 
mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, 
é por pouco tempo que ainda estou convosco. 
Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns 
aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também 
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos: se vos amardes uns aos outros». 
 

 


